ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Незалежна асоціація банків України

Банкам-членам НАБУ

Комітет з питань оподаткування
та обліку
Вих. № 3688-16/12
від 16.12.2016 р.
Щодо впровадження МСФЗ 9

Шановні колеги!
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо
успіхів у Вашій професійній діяльності.
Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ) спільно з
Національним банком України (далі – НБУ) протягом 2016 року займається
організацією підготовчої роботи по запровадженню МСФЗ 9, проте станом на
кінець року можна засвідчити про доволі низький темп розвитку подій.
На даний час розробляються нормативно-правові акти з бухгалтерського
обліку відповідно до нових вимог МСФЗ 9, але вони не зможуть вирішити
глобальні питання, що постануть перед кожним банком. Мова йде про питання
визначення бізнес-моделей, аналізу договірних грошових потоків, класифікації,
рекласифікації фінансових активів, оцінки очікуваних збитків від зменшення
корисності фінансових інструментів протягом 12 місяців, протягом всього
строку дії інструменту, у тому числі під час їх первісного визнання, підготовки
баз статистичних, прогнозних даних, доопрацювання програмного
забезпечення тощо.
Для забезпечення ефективності підготовчого процесу, пропонуємо Вам
розглянути можливість залучення працівників бізнес-підрозділів, служби
управління ризиками та ІТ-підрозділів та розробки проектів внутрішніх
положень щодо моделей управління фінансовими інструментами,
проаналізувати поточну ситуацію щодо фінансових інструментів та
розподілити їх за категоріями відповідно до визначених бізнес-моделей.
НАБУ повністю усвідомлює необхідність та важливість запровадження
МСФЗ 9 для банків України, тому з метою прискорення темпу проведення
підготовчого періоду, актуалізації вищезазначеної теми та надання допомоги
банкам у взаємодії з регулятором та зовнішнім аудитом, в НАБУ заплановано
проведення ряду заходів, які допоможуть банкам отримати знання і
зорієнтуватися в вимогах стандарту.
Серед іншого, в рамках Клубу головних бухгалтерів (КГБ), який діє на
постійній основі в НАБУ з 2013 року, планується провести безкоштовний
тренінг для головних бухгалтерів на тему «Основні акценти та базові принципи
розрахунку оцінки зменшення корисності» за участю фахівців аудиторської
компанії КПМГ та Департаменту з бухгалтерського обліку та звітності НБУ.
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Також планується провести Круглий стіл, присвячений обговоренню
вимог МСФЗ 9 до оцінки кредитних збитків, очікуваних протягом дії усього
строку інструменту, із залученням профільних фахівців департаментів обліку
та ризиків НБУ, зовнішнього аудиту та банків.
Метою зустрічей є виявлення та узгодження розбіжностей в
методологічних підходах регулятора, фахівців банків та зовнішнього аудиту до
вимог стандарту.
Нагадуємо, що тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати існуючі
труднощі та протистояти майбутнім.
Сподіваємось на Вашу зацікавленість та плідну співпрацю.
З повагою
Виконавчий директор
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Тел.. 300-10-15

Олена Коробкова

